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Fundațiile comunitare își doresc orașe vii, cu cetățeni sănătoși, 
activi și implicați, mândri de locul în care trăiesc, lucrează sau 
învață. Fundațiile comunitare sunt organizații locale care dezvoltă 
filantropia, inițiativa locală și spiritul de comunitate, susținând 
proiectele locale prin acordarea de finanțări. Fondurile sunt oferite 
pe baza nevoilor donatorilor și ale comunității locale.   

Organizația colectează fonduri de la afaceri locale şi persoane 
particulare, pentru a finanţa proiecte care stimulează iniţiativa şi 
aduc oamenii împreună în comunităţi. În aproape 4 ani de lucru, 
am atras alături de noi peste 3000 de donatori, care au sprijinit 
programele Fundației Comunitare București pentru a finanța 
peste 130 de proiecte din comunitate. Până în prezent, am acordat 
în București și Ilfov finanțări de peste 1.000.000 lei. Pentru mai 
multe detalii, vizitaţi

www.fundatiacomunitarabucuresti.ro

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI 
INVESTEȘTE BANII, TIMPUL ȘI ENERGIA 
BUCUREȘTENILOR PENTRU A DEZVOLTA 
COMUNITĂȚI ÎN CARE SĂ NE SIMȚIM CA ACASĂ. 
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ECHIPAAlina Kasprovschi
DIRECTOR EXECUTIV

Cosmin Alexandru 
MANAGING PARTNER, WANTED TRANSFORMATION

Oana Preda 
DIRECTOR EXECUTIV, CeRe

Stanislav Goranov Georgiev
PARTNER, EYES OPEN, Ex-CFO, UNICREDIT ȚIRIAC BANK

Eliza Rogalski
MANAGING PARTNER, ROGALSKI-DAMASCHIN PR 

Manuela Preoteasa
MANAGING PARTNER, HOTNEWS.RO ȘI EURACTIV.RO

CONSILIUL DIRECTOR

Miruna Nichita
PROJECT MANAGER

Delia Grigoroiu
FUND DEVELOPMENT AND COMMUNICATION MANAGER

Cristina Văileanu
GRANTS MANAGER

Alina este membru fondator al fundației, pe care o 
conduce de la înființare. Ea dezvoltă mecanisme de 

strângere de fonduri, lucrează cu companii în gestionarea 
implicării în comunitate și oferă consiliere filantropică 

pentru donatori individuali. Cu o experiență anterioară de 
zece ani în agenții de PR și companii multinaționale, Alina 

crede că viitorul aparține comunităților reale.

Miruna coordonează Swimathon, cel mai mare 
eveniment al fundației, dar și fondurile de finanțare 

Științescu și Mega Image pentru Comunitate. Ea 
organizează proiectele și procesele pentru întreaga 

echipă. Miruna este pasionată de escaladă și de călătorii 
și crede în puterea unei comunități bine conturate și 

active.

Delia are experiență în comunicare și responsabilitate 
socială de peste 5 ani, și este cea care scoate proiectele 
fundației în lume. Vorbește despre ele în presă, la radio 
și TV și în social media, și tot ea ne ajută să ne facem 
prieteni noi, să găsim parteneri și donatori care cred că 
Bucureștiul se poate schimba cu ajutorul comunităților. 
Delia conectează oamenii, proiectele și comunitățile. 

Au mai făcut parte din echipă:
Mihaela Andrieș, project manager (în prezent director executiv la Fundația Comunitară 
Brașov) – iulie 2012 – septembrie 2015
Alexandra Marin, project manager – septembrie 2013 – martie 2015
Bogdan Istrate, coordonator YouthBank – octombrie 2011 – septembrie 2012
Alexandra Carlsson, fundraiser – iulie 2011 – august 2012

Foști membri ai Consiliului director
Cristina Adam – Consultant ONG, membru fondator
Mugur Parizianu – Consultant de afaceri, Porsche România, membru fondator
Dragoș Bucur - Actor

Cristina are o experiență de 12 ani în grants 
management, pe care acum o pune în slujba programului 
Mobilizăm excelența. A venit în echipă pentru că îi place 
să lucreze la firul ierbii, cu oameni care își dau seama 
că au mai multe lucruri în comun decât lucruri care îi 
despart. Și iubește comunitățile. 
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Mai mult de 300 de copii și părinții lor organizează în mod benevol 
Jocurile cartierului în Costeasca, cu sprijinul Fondului Mega Image 
pentru Comunitate. 

HomeFest, primul festival de artă ”de apartament” a putut să testeze 
prima ediție cu sprijinul aceluiași fond, pentru ca apoi să crească, cu o 
finanțare publică la a doua ediție. 

O fetiță de șase ani care își serba ziua de naștere și un cuplu care 
își organiza nunta au luat în calcul că sărbătorile din viața lor pot să 
însemne și implicarea în comunitate, într-un domeniu de care le pasă. 

Companii de top 50 la nivel național, așa cum este Porsche România, 
iau în calcul impactul activităților de CSR asupra comunității și dezvoltă 
campanii de implicare pe termen lung cu ajutorul fundației. 

Peste 3.000 de oameni au donat banii și timpul lor, înotând, gătind 
sau punând la bătaie experiențele lor profesionale, pentru ca zeci de 
proiecte diferite din București să se poată întâmpla. 

În primii patru ani ai fundației, agenda noastra a fost simplă: să 
construim proiecte și povești, pentru ca și alți oameni să capete 
încredere să investească bani sau timp în comunități din București. 
Pare greu, când te uiți la cât de mare și de divers este orașul nostru. 
Dar proiectele noastre arată, încet-încet, că se poate.

Astăzi, ne concentrăm să producem și să măsurăm impactul pe care 
îl avem în comunități. Continuăm să arătăm donatorilor noștri că banii 
lor fac o diferență, fie că e vorba de 50 de lei sau de 50.000 de euro. 
Investim ca să înțelegem mai bine unde este mai mare nevoie de 
resurse, dintre sutele de locuri unde se întâmplă lucruri interesante. 
Ne perfecționăm instrumentele și procesele și devenim o instituție 
care ajută comunitățile din București să se simtă ca acasă. 

Și rămânem deschiși, pentru că Fundația Comunitară București este 
în egală măsură rezultatul eforturilor echipei, donatorilor, voluntarilor 
și proiectelor pe care le sprijinim. zece oameni, grupul de inițiativă, munciseră mai bine de un an pentru 

ca acest proiect să devină realitate. În această perioadă, am vorbit 
cu sute de oameni și am convins fix 301 dintre ei să devină donatori. 
Deși încă nu știam în detaliu cum vom face acest lucru, ne doream să 
dezvoltăm în București comunități în care să ne simțim ca acasă.

Patru ani mai târziu, viziunea noastră a rămas aceeași. Am mai făcut 
un pas de fiecare dată când am pornit un proiect nou care strânge bani 
din comunitate, pentru a finanța proiecte de care comunitatea are 
nevoie. Recent, am atins primul milion. Un milion de lei pe care i-am 
oferit în comunitate, pentru ca proiecte foarte diferite din București să 
poată avea loc. Cifrele nu înseamnă nimic fără poveștile din spatele 
lor. Acest milion de lei a însemnat, printre multe altele, că:

Sute de copii din școli bucureștene au avut acces la predarea altfel 
a științelor exacte, cu finanțări de la fondul Științescu. Peste douăzeci 
de ani, unii dintre ei vor fi oameni de știință, datorită acestui proiect.

Alina Kasprovschi
Director executiv, Fundația Comunitară București

CU PATRU ANI ÎN URMĂ, AȘTEPTAM 
CU ÎNFRIGURARE SĂ VEDEM DOCUMENTELE 
DE ÎNFIINȚARE A FUNDAȚIEI COMUNITARE 
BUCUREȘTI:
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FINAN
TEAZADonatorii primesc consiliere privind obiectivele lor filantropice, 

grupurile din comunitate sunt susținute financiar și uneori și tehnic 
să se dezvolte, iar fundația se poziționează ca un finanțator privat 
local. Fondurile primesc numele donatorului, care stabilește, 
împreună cu fundația, destinația banilor și procesul prin care 
aceștia ajung în comunitate.

Până astăzi, am dezvoltat fonduri numite de dimensiuni diferite, 
împreună cu donatori individuali sau cu corporații din top 50. În 
paginile care urmează, detaliem despre câteva dintre ele.  

FONDURILE NUMITE SUNT MECANISME CE 
OFERĂ BENEFICII IMPORTANTE COMUNITĂȚII, 
DONATORILOR, DAR ȘI FUNDAȚIEI 
COMUNITARE. 

FONDURI 
NUMITE 
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peste 150.000 lei pentru 15 proiecte din București și Ilfov

FONDUL 
MEGA IMAGE 

PENTRU COMUNITATE

Creat împreună cu cel mai mare lanț de supermarketuri din 
România, a oferit, timp de două ediții, peste 150.000 lei 
pentru 15 proiecte din București și Ilfov. Fondul a plecat de 
la nevoia de a reda oamenilor bucuria de a locui împreună, 
de a se cunoaște, fie că vorbim de o sărbătoare a cartierului 
sau de reamenajarea unor spații comune, unde pot petrece 
timp și crea conexiuni. Fondul continuă cu a treia ediție, în 
perioada octombrie 2015 – iulie 2016.

www.mega-image.fundatiacomunitarabucuresti.ro

Din 2008, în Belgia și Luxemburg, Fondul Grupului Delhaize, compania-mamă a 
Mega Image, finanțează proiecte de dimensiuni mici și medii, care ajută la crearea 
de legături între oameni, indiferent de vârstă, cultură sau statut social. Compania 
contribuie astfel la integrarea în societate sau la combaterea izolării de comunitate.

Fondul Mega Image pentru Comunitate a primit locul 
întâi la categoria Susținerea Comunității pentru companii 
mai mari de 250 de angajați, în cadrul Romanian CSR 
Awards, ediția 2014. Evenimentul organizat de CSR Media 
a premiat campaniile de CSR care ajută la dezvoltarea 
comunităților unde activează companiile. 

Raluca Istrate - Sustainability Manager, Mega Image.

Fondul în Belgia și Luxemburg:

Premiul CSR Awards:

Fondul Mega Image pentru Comunitate este un proiect deosebit 
de important pentru Mega Image, prin care ne propunem să trezim 
conștiința comunitară a locuitorilor Bucureștiului. Vrem să le oferim 
oportunitatea de a naște idei și de a implementa proiecte care să le 
îmbunătățească viața în comunitate, să îi mobilizăm și să le oferim 
ocazia de a fi proprii lor creatori de bine. Bucureștenii sunt oameni 
activi, cu nevoi în permanentă schimbare și dezvoltare, iar Mega 
Image și Fundația Comunitară București își propun să fie catalizatorii 
dezvoltării comunitare. Progresul la nivel micro se întâmplă mult mai 
repede și mai eficient atunci când oamenii cu interese comune trăiesc 
în armonie și construiesc, pentru ei, un prezent frumos.”
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2 ANI, 
15 COMUNITĂȚI, 
> 2.500 BENEFICIARI

Timp de 8 weekend-uri, proiectul a deschis prima școală de mecanici 
de biciclete și a adus împreună tineri din cartierul Moșilor-Carol, cazuri 
sociale și fani de biciclete. Comunitatea bicicliștilor a fost chemată să 
se implice cu predarea de ore, mentorat, idei de afaceri și propuneri de 
locuri de muncă. Școala a fost primul proiect non-profit Bița Color; ea a 
fost urmată de o campanie de strângere de fonduri la Swimathon și un 
curs de mecanică, organizat pentru tinerii din Ferentari. Acest proiect 
a fost votat de către angajații Mega Image ca cel mai reprezentativ 
pentru Fond, la prima ediție.

Proiectul a ajutat la nașterea primului centru comunitar din Otopeni, 
mai ales într-o zonă unde vecinii nu se cunoșteau și nu interacționau 
între ei. Proiectul a  oferit locuitorilor motive să se întâlnească în mod 
regulat, pentru diverse activități - ateliere de gătit sănătos, degustări 
de vin, jocuri și un târg de vechituri.

Aflat la ediția a cincea, evenimentul aduce împreună vecinii din 
cartierul Costeasca, într-o competiție sportivă și o sărbătoare a bunei 
vecinătăți. Proiectul a câștigat aprecierea juriului în ambele ediții 
ale fondului pentru naturalețea cu care comunitatea se întâlnește în 
evenimentul cartierului. Aplicația explică simplu:

Locuitorii de pe Aleea Livezilor și Strada Iacob Andrei, două străzi 
din Ferentari, s-au întâlnit și au stabilit împreună cele mai presante 
probleme din comunitate pe care le puteau rezolva singuri. Ei au primit 
sprijin să poarte discuțiile în mod constructiv și resurse să pună în 
practică câteva dintre soluțiile găsite. Până la finalul proiectului, peste 
20 de voluntari de pe cele două străzi au renovat scara unuia dintre 
blocuri și au amenajat grădina școlii unde învățau copiii lor.

Bița Color, 
Școala de mecanici de biciclete

Asociația SoliDar
E timp pentru noi

Policy Center for Roma and Minorities
Schimbarea începe cu noi

Asociația Corporeanima
Jocurile cartierului 

Raluca Negulescu - director executiv, Policy Center for Roma and Minorities, proiect finanțat în prima ediție

Eliana Popa - președinte, Asociația SoliDar, proiect finanțat în prima ediție

Într-o comunitate ca Ferentari, în care cuvântul cheie este 
supraviețuirea, implicarea civică este departe de realitatea imediată, 
marcată de lipsa resurselor și excludere. Dar odată ce acest proces 
este pornit, vocea comunității crește cu fiecare mică victorie și oferă 
încredere cetățenilor că pot schimba lucruri care înainte păreau de 
neschimbat.”

într-o zi de sâmbătă, închidem strada pentru mașini și o deschidem 
pentru copiii din cartier, într-un eveniment sportiv și muzical 
organizat benevol de noi toți. Un vecin aduce scena. Un alt vecin 
asigură sonorizarea. Zeci de vecine vin să fie voluntare la înscrieri și 
premiere.”

După proiect, beneficiile sunt mari: ne salutăm, ne zâmbim, ne putem 
aborda pentru mici servicii, copii au ajuns să se cunoască între ei, ne 
putem mobiliza mai ușor pentru acțiuni viitoare. S-a deschis o cale 
nouă, nebătută, în Otopeni, orașul nostru.”
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Pavilionul de reciclare creativă, deschis pe perioada verii pe o stradă 
din cartierul Mihai Bravu, a devenit un punct de întâlnire pentru 
creativii de toate vârstele din zonă. Proiectul a adus la pavilion copii 
de la grădinițele și școlile din cartier, a organizat competiții de grădini 
verticale și a dus locuitorii la vânători de comori prin cartier.

HomeFest
Festivalul de teatru de apartament

Asociația D’Avent
Intrarea Violoncelului 

Alina Blaga - vice-președinte Asociația D'Avent, proiect finanțat în a doua ediție

Proiectul Intrarea Violoncelului a prins avânt datorită suportului 
oferit de Fondul Mega Image pentru Comunitate. Astfel, am putut să 
organizăm constant, timp de trei luni, evenimente care au mobilizat 
și educat comunitatea din cartier în spiritul reciclării creative. Pe baza 
experienței, s-au născut noi idei pentru dezvoltarea spațiului. Credem 
că Intrarea Violoncelului va fi un catalizator pentru comunitate.” 

Primul festival cultural din 
România care a avut loc în 
apartamentele bucureștenilor a 
dus cultura în cartierele-dormitor 
din București, prin spectacole 
organizate de oameni obișnuiți 
în propriile lor case. Aceștia 
și-au invitat vecinii și prietenii 
la piese de teatru sau de dans 
contemporan, seri de lectură sau 
concerte. Festivalul a fost deschis 
de un spectacol de lectură al 
lui Victor Rebengiuc, într-un 
apartament aflat chiar în blocul 
unde locuiește artistul. Festivalul 
continuă, cu susținere financiară 
din partea Administrației Fondului 
Cultural Național (AFCN), până la 
finalul anului 2015.

IMPACT 
IN
COMUNITATI

Am revizitat proiectele câștigătoare la prima ediție, ca să aflăm 
cum au continuat după încheierea finanțării.

Două proiecte noi au apărut după întâlnirea dintre trei organizații 
finanțate, care au găsit sinergii și au început să le exploateze 
(cursuri de parenting la Școala mamelor, o colaborare între Policy 
Center for Roma and Minorities și Asociația Corporeanima și cursuri 
de mecanică de biciclete, o colaborare între Policy Center for Roma 
and Minorities și Bița Color);

Un proiect a primit finanțare AFCN după ce a pilotat ideea cu ajutorul 
Fondului (HomeFest, festival de artă contemporană care are loc în 
locuințe particulare din oraș);

O organizație a primit finanțare Erasmus Plus, după ce Fondul i-a 
oferit prima experiență de gestionare de proiect (Asociația SoliDar 
din Otopeni);

Două proiecte au aplicat din nou la ediția a doua și au fost declarate 
câștigătoare (Policy Center for Roma and Minorities și Asociația 
Corporeanima);

Grupul de inițiativă Lacul Tei a primit premiul întâi la Gala Societății 
Civile, secțiunea Proiecte de voluntariat, pentru implicarea lor în 
comunitate;

În total, 7 din 10 proiecte continuă, la un an după finalizarea 
implementării finanțate.

Membrii juriilor
2013

Adina Ionescu, Coordonator PR& 
Branding, MOL România

Andrei Borțun, CEO Millenium People& 
The Institute, Președintele Fundației 
Gala Societății Civile

Oana Preda, Director Executiv la 
Centrul de Resurse pentru participare 
publică (CeRe)

Roxana Colișniuc, CSR Officer, ING 
Bank

Roxana Sofică, Coordonator programe, 
Asociația pentru Relații Comunitare 
(ARC România)

2014:

Andrei Borțun, CEO Millenium People 
& The Institute, Președintele Fundației 
Gala Societății Civile

Oana Preda, Director Executiv la 
Centrul de Resurse pentru participare 
publică (CeRe)

Roxana Beicu, Project Manager CSR la 
Vodafone

Simona Iftimescu, Public Affairs 
Manager, Ursus Breweries

 

2015:

Adrian Nicolaescu, Director de Marketing, 
Mega Image

Alina Cristea, Manager Dezvoltare 
Durabilă, Holcim

Ileana Alexandru, Director de Resurse 
Umane, Mega Image

Oana Preda, Director Executiv la Centrul 
de Resurse pentru participare publică 
(CeRe)

Robert Uzună, Corporate Affairs Director, 
Ursus Breweries
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IMPACT 
IN
COMUNITATI

2.500

33

>160

23.000

>9.000

80%-20%

beneficiari direcți

articole în presă

proiecte primite

beneficiari indirecți

vizitatori unici pe website

raportul dintre aplicațiile ONG
și grupurile de inițiativă













Granturi acordate în cadrul proiectului

primul program de CSR 
al celui mai mare importator auto

din România

MOBILIZĂM 
EXCELENȚA

Ediția
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Suma
  10.000,00 

10.000,00 
14.450,00 
14.100,00 
10.500,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

9.989,00 
9.699,38 
9.163,00 
9.050,00 
9.000,00 
4.850,00 

150.801,38 

Organizația
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată
Asociația La Bomba Studios
Grup de inițiativă Bița Color
Asociația Graphis 122
Asociația Corporeanima
Asociația SoliDar
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Asociația Corporeanima
Asociația Create Yourself
Asociația Desenăm Viitorul Tău
Fundația Motivation
Asociația D'Avent
Asociația Translucid
Grupul de inițiativă Lacul Tei

Proiectul
Schimbarea începe de la noi
Împreună îmbrățisăm copiii cu autism
Școala în stradă
Școala de mecanici de biciclete
HomeFest
Jocurile cartierului
E timp pentru noi
Uniți prin fotbal
Jocurile cartierului
Edu Suport
Învață-mă să învăț
Vreau să fiu parte din comunitate
Intrarea Violoncelului
Edu_Cult Berceni
Istorie și tradiție în Lacul Tei

TOTAL
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În anul 2015, am dezvoltat împreună cu Porsche România cel 
mai amplu program de finanțare și de consiliere filantropică 
de la înființarea fundației până în prezent: Mobilizăm 
Excelența, primul programul de CSR al celui mai mare 
importator auto din România. Am lucrat cu directorul de PR 
și CSR al companiei, care își propunea un proiect curajos – 
primul program structurat de responsabilitate socială, nu 
doar al companiei, ci și la nivelul întregului grup auto la nivel 
internațional.
 
Procesul de dezvoltare a fondului a plecat de la valorile 
companiei și ale mărcilor pe care le reprezintă - excelență în 
design și inovație – care sunt transferate comunităților, prin 
susținerea proiectelor și promovarea oamenilor cu aceleași 
valori și principii.

Împreună cu partenerii noștri CSR BootIQ, am validat strategia în urma 
unor dialoguri cu factorii cointeresați în activitatea Porsche România – 
management, angajați, clienți și parteneri. La finalul programului, vom 
evalua impactul acestuia cu ajutorul Social Return on Investment, o 
metodologie recunoscută la nivel internațional care măsoară valoarea 
economică, socială sau de mediu generată și/sau degradată de o 
organizație sau un proiect. Porsche România a ales această metodologie 
pentru a arăta caracterul inovator în industria auto din România.

Brent Valmar & Kurt Leitner - Directori Generali Porsche România 

Modul în care am ales să ne construim campania de implicare 
responsabilă în comunitatea locală este o premieră pentru Porsche 
România, dar și pentru piața auto din România în general. Sprijinim 
eco-inovația, în continuarea angajamentului mărcilor noastre de a 
folosi tehnologii progresive și de a proteja mediul. Stimulăm design-
ul urban, deoarece vrem să ne aducem contribuția în orașele în 
care ne desfășurăm activitatea, pentru ca acestea să fie frumoase, 
eficiente și funcționale, la fel ca mașinile pe care le distribuim. 
Investim în excelența în educație, pentru că ne dorim să facem afaceri 
într-o comunitate locală în care tinerii, la fel ca angajații noștri, fac 
performanță în carieră și sunt modele de comportament responsabil.”

Excelența în care credem nu este 
un bun exclusivist. Excelența 
nu este un privilegiu rezervat 
unei elite. Nu este închisă 
în Academie. Este în ADN-ul 
oamenilor. În toate comunitățile. 
Excelența este chiar acolo 
unde cineva se ambiționează 
să o caute. Și are nevoie doar 
de o mână de ajutor. Sau de 
un exemplu. O scânteie de 
inspirație. Mobilizăm Excelența 
își propune să caute oameni care 
vor să dea ceva din ce au mai 
bun pentru ca viața să fie mai 
bună, pentru ei și comunitățile în 
care trăiesc.

Viziune

Pentru primul an al programului, 
bugetul total de investiții în 
comunitate este de 396.000 de 
lei, împărțit între cele trei direcții 
strategice alese. www.mobilizamexcelenta.ro
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Câștigători Design Urban Câștigători Eco-Inovație

Excelență în Educație

Proiectul va sprijini dezvoltarea 
infrastructurii pentru bicicliști, 
prin instalarea a 5 staţii self-
service pentru reparat biciclete, 
unde se vor putea face reparaţii 
simple, în regim imediat, fără 
niciun cost. Staţiile sunt prevăzute 
cu un suport fix de susținere a 
bicicletei şi un set complet de 
scule, precum şi o pompă de aer 
manuală. 

Asociația HaicuBicla
Stații self-service pentru reparat biciclete

Proiectul va revitaliza un spațiu dintr-o fostă hală aparținând 
Industriei Bumbacului (cunoscut sub denumirea de Atelier) și îl va 
reda comunității sub forma unui spațiu de reflecție, dezbatere și 
acțiune urbană, denumit simbolic LOQ Public. Cetățeni activi, grupuri 
de inițiativă cetățenească, organizații neguvernamentale, autorități 
publice locale, industriile creative, sectorul de business implicat în 
activități de dezvoltare urbană/mobilizare comunitară, vor putea 
organiza întâlniri, dezbateri publice, evenimente de promovare sau 
manifestări culturale. 

Green Mogo – grădina de pe 
acoperiș propune amenajarea 
unei grădini și a unei sere 
demonstrative, care pun în 
aplicare principii ale permaculturii 
și ale agriculturii ecologice și 
utilizează sustenabil resursele 
naturale (apă, energie, materii 
prime, sol fertil).  Grădina și 
sera vor deveni instrumente 
didactice inovatoare ale Centrului 
de Instruire și Consiliere ”Green 
Mogo”.     

Proiectul va pilota un model de management al deșeurilor 
auto,  împreună cu studenții și cadrele didactice de la Facultatea 
de Hidrotehnică și de la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința 
Materialelor. Proiectul va contribui la responsabilizarea consumatorilor 
de servicii și piese auto prin: identificarea deșeurilor dificil de reciclat; 
dezvoltarea și testarea de metode inovatoare de valorificare a 
acestora; amenajarea unui spațiu de lucru pentru ateliere de reciclare 
creativă și dezbateri pe tema managementului deșeurilor. 

Proiectul va redefini spațiul Intrarea Violoncelului ca makerspace și 
loc simbol al mișcării de reciclare creativă. Scopul proiectului este de 
a face spațiul funcțional pe toată durata anului pentru organizarea de 
ateliere și evenimente pe teme ecologice. Prin amenajarea unui spațiu 
de lucru din două containere folosite și reutilizarea paleților pentru 
amenajarea grădinii, cu soluții ecologice la toate capitolele funcționale 
(curent, amenajare, toaletă cu compost, etc.) se urmărește crearea 
unui context de învățare și inspirație pentru comunitate. 

Perioada de aplicații începe în luna septembrie 2015, iar câștigătorii 
vor fi selectați până la finalul anului. 

Grup de inițiativă
LOQ Public

Asociația Greenitiative
Grădina de pe acoperiș

Asociația Ecoteca
Auto Eco Inovarea

Asociația D’Advent
Make(you)R(own)Space

Remorca de Cercetare şi Activare este o structură-suport folosită ca 
instrument mobil de activare şi generare de spaţiu public şi comunitar. 
Remorca va găzdui Şcoala de Oraş, un program de educaţie aplicată. 
Primul atelier al școlii este Biblioteca din Militari şi va avea ca subiect 
2 filiale ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti. 

Asociația BASAR
Remorca de Cercetare şi Activare
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Membrii juriilor
Design Urban

Anelise Moldovan – specialist 
marketing, Volkswagen - Porsche 
România

Camelia Săvoiu – consultanță și 
comunicare, Fondul Român de 
Contragarantare

Camelia Șucu – antreprenor, proprietar 
Class Living

Elis Popescu – fondator Designist.ro

Marius Marcu-Lapadat – decan, 
Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism ”Ion Mincu”, Facultatea de 
Design Interior

Mirela Duculescu – istoric al designului, 
Universitatea Națională de Arte din 
București

Șerban Sturdza – președinte, Ordinul 
Arhitecților din România, filiala 
București 

Eco - Inovație

Andra Matzal – editor, Think Outside 
of the Box

Elena Badea – Head of Branding, 
Marketing and Communication, 
Ernst&Young 

Dragoș Tuță – Partener și CEO, The CSR 
Agency 

Oana Luca – conferențiar universitar, 
Facultatea Tehnică de Construcții 
București 

Mihnea Ghilduș – echipa de 
management Prispa și fondator 
Dizainar.ro 

Mircea Ilie - Sustainability Leader, Ikea 
România 

Mugur Parizianu – Consultant Financiar 
Porsche România 

Excelență în Educație

Aurora Kiraly - artist vizual, curator 
Galeria Nouă, asistent universitar la 
Universitatea Națională de Arte

Carmen Bunaciu - multiplă campioană 
europeană și mondială la natație, 
antrenor emerit 

Cristian Hatu – director, Centrul de 
Evaluare și Analize Educaționale

Liviu Răducanu – președintele Federației 
Române de Polo

Mihaela Denciu – Manager administrare 
personal, Porsche România

Oana Moraru – fondator și manager 
Școala Helikon, editorialist Contributors.ro

Raluca Balogh Ion – editor Gandul.info

Granturi acordate în cadrul proiectului

Ediția
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Suma
  51.190,00 
 51.000,00 
 44.870,00 
 42.850,00 
 40.950,00 
 35.140,00 

 266.000,00 
 

Organizația
Asociația D'Avent
Asociația Ecoteca
Asociația BASAR
Grup de inițiativă
Asociația Greenitiative
Asociația HaicuBicla

Proiectul
Make(you)R(own)Space - Intrarea Violoncelului 
Auto Eco Inovarea - Valorificare inovatoare a deșeurilor auto și conexe 
Remorca de Cercetare şi Activare 
LOQ Public
Green Mogo - Grădina de pe acoperiș
Stații self-service pentru reparat biciclete

TOTAL

ALTE FONDURI NUMITE MICI

Fondul Into the World 

Fondul medical

Fondul Floare Roșie

În 2012, Ionuț și Ana, doi arhitecți bucureșteni, își planificau o călătorie 
timp de 6 luni cu motocicleta în Asia Centrală. Dar aveau nevoie mai 
întâi de sfaturi pentru strângerea de fonduri și despre cum să își 
gestioneze bugetul, iar fundația i-a ajutat să fie finanțați în călătoria 
lor curajoasă. Le-am oferit consiliere și am deschis Fondul Into the 
World pentru donații de la indivizi și companii, iar timp de aproape 
opt luni, logo-ul Fundației Comunitare București a călătorit mii de 
kilometri, din Turcia până în Mongolia, trecând prin Siberia și fostele 
țări URSS.  

Mulți din pacienții din România care suferă de boli grave au nevoie 
de diagnostic, tratament sau operații costisitoare în străinătate. În 
lipsa unui sistem de asigurări care să le permită accesul la aceste 
servicii, ei sunt nevoiți să apeleze la donații din partea companiilor și 
persoanelor private. Fundația Comunitară București pune la dispoziția 
acestor persoane sprijin administrativ, pentru a încheia contracte 
de sponsorizare cu companii și apoi de finanțare pentru cheltuielile 
medicale. 

În toamna anului 2014, un grup de bloggeri a organizat un eveniment 
de gătit și de luat masa împreună cu pensionarii de la căminul social 
Floare Roșie din sectorul 6. Au organizat o licitație online și au folosit 
fondurile pentru alimente și cadouri pentru pensionarii din căminul de 
bătrâni. 
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FINAN
TEAZAAcestea sunt stabilite fie la inițiativa fundației comunitare, care 

are informații despre necesitatea unei intervenții într-o anumită 
zonă, fie la inițiativa unui donator. De cele mai multe ori, un fond 
tematic este o platformă de colaborare între mai mulți donatori 
interesați de aceeași arie, pentru a crește capacitatea de abordare 
a domeniului ales. Primul fond tematic al fundației este Fondul 
Științescu, lansat în luna februarie 2015 și dedicat educației în 
științe exacte.

FONDURILE TEMATICE SUSȚIN DEZVOLTAREA 
UNUI ANUMIT DOMENIU DIN COMUNITATE SAU 
STIMULEAZĂ O ANUMITĂ ABORDARE A UNEI 
PROBLEME. 

FONDURI 
TEMATICE
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încurajează elevii 
să descopere lumea fascinantă 

a științelor exacte

FONDUL 
ȘTIINȚESCU

Fondul Științescu, un proiect dezvoltat în parteneriat cu 
BRD - Groupe Société Générale, Romanian–American 
Foundation și sprijinit de Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București, susține inițiativele care încurajează elevii să 
descopere lumea fascinantă a științelor exacte. 

www.bucuresti.stiintescu.ro

Proiectul pilot este dezvoltat de Romanian–American 
Foundation și fundațiile comunitare din patru orașe – 
București, Cluj–Napoca, Iași și Sibiu. 

Fondul Științescu își asumă misiunea de a aduce schimbarea 
în educația pentru științe pornind de jos în sus, de la elevi, 
părinți și educatori. Fondul finanțează mici proiecte care 
fac științele atractive pentru copii și poate fi și o bază de 
resurse educaționale pentru orice alte persoane interesate de 
domeniu. Pe termen lung, fondul își propune să construiască 
cerere pentru activități care stimulează interesul pentru științe 
– și să sprijine introducerea lor în activitățile obișnuite de la 
orele de științe. 

Am lansat Fondul Științescu printr-un apel de proiecte către 
profesori de științe exacte la gimnaziu. Am căutat profesori 
care înțeleg că științele exacte se pot preda ușor și pot stârni 
curiozitatea și entuziasmul copiilor prin experimente, implicare 
directă și asocierea cu fenomene din viața de zi cu zi. Fondul 
a avut o valoare totală de 120.000 lei și a finanțat opt proiecte 
ale profesorilor din cinci școli.

Cosmina Frîncu - CSR and Sponsorship Manager la BRD – Groupe Société Générale

Ne interesează foarte mult ca profesorii în România să fie pregătiți, 
să aibă posibilitatea să se dezvolte atât personal cât și profesional, 
astfel încât impactul asupra elevilor și asupra sistemului de învățare 
să fie unul pozitiv, în acord cu vremurile în care trăim. I-am căutat pe 
acei profesori motivați, cu pasiune și cu dorința de a-i face pe copii 
să se apropie de materia lor și am vrut să vedem de ce au ei nevoie. 
Ca să fie acei profesori de care copiii să își aducă aminte toată viața."

Nivel național
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Fondul a pornit de la nevoia observată de creștere a 
interesului pentru studiul științelor. Pe de o parte, Agenda 
ONU de dezvoltare susține, la începutul anului 2015, că 
dezvoltarea sustenabilă a unei țări este astăzi imposibilă 
fără știință, inovație și tehnologie. Pe de altă parte, România 
este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la rezultatele 
standardelor standardizate pentru științe PISA și TIMS. Mai 
mult, țara ocupă locul 76 în indicele global al competitivității, 
mult în urma potențialului său geografic sau de populație. La 
nivelul opiniei publice, există un consens cu privire la nevoia 
unei schimbări sistemice în educația din România. 

Suzana Dobre - Director de programe educaționale, Romanian-American Foundation

Ioana Ghimbaș - Profesor de fizică

Anca Bontaș - Profesor de biologie

Ce mi se pare foarte interesant la program este că poate fi o 
oportunitate pentru profesorii cu idei să se întâlnească și cu alții, să 
discute despre cum pot să își facă meseria mai bine. Iar  pentru copii 
ne-am gândit că poate fi o ocazie să se întâlnească și să vadă științele 
exacte altfel, într-un mod în  care să fie atractiv, iar poate mai târziu 
să ia in considerare să devină ingineri, fizicieni sau matematicieni”.

Necesitatea proiectului

INIȚIATIVE FINANȚATE

Proiectul a permis deschiderea unui cerc de astronomie, 
oferind resurse pentru lunete și telescoape, hărți ale 
corpurilor cerești și abonamente la reviste de astronomie. 
La acest proiect au participat peste 20 elevi, însă toți 
elevii școlii au avut acces la instrumentele astronomice, 
în curtea școlii, pe perioada verii. Proiectul a fost 
coordonat de Maria Andon, profesor de matematică la 
Şcoala Gimnazială “Petre Ghelmez”.

Studiul instrumental 
al astronomiei

Un cerc interdisciplinar de științe, în care 24 de elevi din clasele 
gimnaziale au lucrat împreună, au investigat și au descoperit tainele 
fenomenelor care alcătuiesc lumea în care ei trăiesc. Proiectul a 
fost coordonat de Ioana Ghimbaș, profesor de fizică, de la Școala 
Gimnazială “Emil Racoviță”.

Să explorăm lumea 
din jurul nostru

E mult mai ușor să înveți lucrând și jucându-te, decât memorând 
texte; până la urmă, pentru copii totul e o joacă".

Copiii au câștigat un pic de încredere, s-au jucat, au descoperit foarte 
multe fenomene. Prin acest tip de proiect, ei devin mai curioși și 
interesați să își pună întrebări”.

100 de elevi au fost antrenați în experimente de știință pe care le-au 
pregătit chiar ei, pe baza ideilor proprii, timp de două luni. Elevii au 
lucrat în echipe de 2, 3 sau 4 membri, acasă, în timpul liber, și chiar 
la școală, în afara orelor de curs. Apoi, le-au prezentat către publicul 
larg într-un târg de știință. Proiectul a fost coordonat de Anca Bontaș, 
profesor de biologie la Școala Gimnazială nr. 20.

Târg de știință
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Un proiect interdisciplinar de biologie și informatică. Cei aproximativ 
50 de elevi implicați în proiect au construit două căsuțe pentru păsări, 
dotate cu camere de transmitere video pentru a surprinde în timp real 
imagini, diurne și nocturne, despre viața păsărilor. Căsuțele au fost 
amplasate în curtea școlii, iar locuitorii lor pot fi urmăriți pe intranetul 
școlii. Proiectul a fost coordonat de Cristina Păcurar, profesor de 
biologie la Școala Gimnazială “Petre Ghelmez”.

Studiul online al 
vieții păsărilor

Un proiect coordonat de Gabriela 
Nicolae, profesor de fizică la 
Școala Gimnazială nr. 97, a 
implicat 90 de elevi care, prin 
vizite și experimente la stații de 
epurare a apei sau la laboratoare 
de cercetare, au înțeles 
importanța apei, impactul poluării 
apelor, dar și proprietățile sale 
fizice și chimice. 

Vizite la Institutul de cercetare de la Măgurele, experimente cu 
lasere și cu lumină și o expoziție foto în școală, i-au ajutat pe cei 50 
de elevi din acest proiect să înțeleagă concepte de bază legate de 
lumină. Proiectul a fost coordonat de Gabriela Niculescu, profesor de 
matematică la Școala Gimnazială nr. 190.

Apa și importanța ei

Lumina care ne 
”luminează”

IMPACT 
PE TERMEN
LUNG

După evaluarea ediției pilot a fondului 
Științescu, Romanian-American Foundation a 
decis continuarea susținerii proiectului pentru 
cel puțin încă trei ani. Numărul de fundații 
comunitare implicate va crește în fiecare an 
cu câte patru și va acoperi întreaga rețea 
națională până la finalul programului. 

Membrii juriului
Alex Marinescu - Head of Operations, Electronic Arts România

Cosmina Frîncu -  CSR and Sponsorship Manager, BRD - Groupe Société Générale

Elena Ștefan - inspector școlar pentru educația permanentă, Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București

Octavian Micu - Cercetător Științific III Institutul de Știinte Spațiale

Sorin Badea - realizator al emisiunii “Sound of science”, Radio Gold FM.

Suzana Dobre - director de program pentru inițiative educaționale, Romanian-American 
Foundation

Granturi acordate în cadrul proiectului

Ediția
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Suma
 40.950,00 
 13.295,36 
 12.600,00 
 11.920,00 
 10.551,12 

 8.452,91 
 7.400,00 
 7.240,00 

 112.409,39 

Profesor coordonator
Maria Andon 
Anca Bontaș
Gabriela Nicolae 
Gabriela Diana Niculescu 
Ioana Ghimbaș 
Anca Bontaș
Mădălina Crăciunescu 
Cristina Maria Păcurar 

Proiectul
Studiul instrumental al astronomiei
Târgul de știință
Apa și importanța ei
Lumina care ne ”LUMINEAZĂ”!
Să explorăm lumea din jurul nostru!
Calypso
Pietre prețioase și semiprețioase
Studiul online al vieţii păsărilor

TOTAL
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CONSILIERE FILANTROPICĂ

Fondul Auerbach

Fondul Alexandra: două ediții

Fondul Dragoș Nicolaescu

Cristina şi Oliver Auerbach au fost primii noştri clienţi de consiliere 
filantropică. Ei au ales să îşi doneze toţi banii de la nuntă, peste 40.000 
de lei, dar nu știau către ce domeniu și ce organizație să îndrepte 
fondurile. În urma unui proces personal, în care am vorbit despre 
valori, impact și relevanță, cei doi au ales să susțină un proiect pentru 
ca vârstnicii din București să ducă o viaţă mai activă. Au finanţat 
Fundaţia Principesa Margareta a României şi au fost, în anul 2012, cel 
mai mare donator al programului ”Niciodată singur”. Cristina și Oliver 
au câştigat premiul Generozitatea care schimbă vieţi, la Gala Oameni 
pentru Oameni. Organizată de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi 
AmCham, Camera de Comerţ Americană în România, Gala premiază 
cele mai relevante acte filantropice şi recunoaşte inovaţia şi 
profesionalismul în domeniul strângerii de fonduri.

Ce lucruri te preocupă cel mai mult din lumea de azi? Ce îți dă speranță? Care au 
fost eroii tăi în copilărie? Ai vrea să vezi impact rapid, sau ești dispus să aștepți 
mai mult, pentru un impact de durată? Ai vrea să îți implici prietenii sau familia în 
activitățile de implicare în comunitate? Sunt câteva dintre întrebările, unele foarte 
personale, pe care le aude un donator de la un consilier filantropic. 
La fel ca un consultant de investiții sau unul juridic, un consilier filantropic este un 
profesionist care sprijină donatorii cu care lucrează să ia decizii personale bune, 
atunci când oferă bani. Spre deosebire de o persoană care strânge fonduri și este 
dedicată unei cauze, un consilier filantropic este dedicat clientului său, donatorul. 
Un consilier filantropic se asigură că investiția donatorului în comunitate merge 
acolo unde are cel mai mult sens pentru el și pentru comunitate și că este folosită 
eficient.
Nu doar milionarii pot să aibă nevoie de sfaturile unui consilier filantropic. Și nu e 
nevoie ca cineva să își doneze întreaga avere sau să își deschidă propria fundație 
pentru ca o astfel de colaborare să aibă sens. Primele noastre povești în acest 
domeniu arată că generozitatea nu are o limită financiară, sau una de vârstă. 

În anul 2012, la aniversarea de șase ani, Alexandra și părinții ei au 
decis ca, în loc să aducă multe cadouri, invitații să doneze într-un 
fond pentru comunitatea locală.  Au ales un proiect care pentru toți 
membrii familiei a părut o ocazie minunată de a da înapoi altor copii 
fără șansă la educație: Centrul de educație alternativă din Ferentari, 
al Policy Center for Roma and Minorities. La centru, copiii sunt expuși 
pe termen lung unor activități, în încercarea de a le descoperi talente 
sau aptitudini speciale la sport, muzică, dans sau fotografie. Timp de 
doi ani, Alexandra și invitații ei (prieteni, colegi, familie) le-au fost 
alături copiilor din Ferentari chiar și pentru o zi: au făcut împreună o 
petrecere și au fost la un parc de distracții. 

Cum să arate o zi de naștere specială care să fie trăită ca o experiență? 
Dragoș Nicolaescu, antreprenor și business angel, a decis în anul 2012 
că ziua lui de naștere poate fi transformată într-un fond aniversar. 
Urma să le propună invitaților să finanțeze proiecte sociale cu impact 
în comunitatea locală. Din sumele colectate în acest fond, Dragoș a 
finanțat trei comunități și a consiliat pro-bono alte 16. Evenimentul 
a avut un impact pe termen lung: după alte 6 luni, Dragoș a lansat 
platforma de crowdfunding social www.potsieu.ro.
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COLEC
TEAZAPrin evenimente sportive de atragere de fonduri de tipul 

Swimathon, sau prin alte evenimente care aduc comunitatea 
împreună, așa cum este The Big Lunch, fundațiile oferă un 
cadru atractiv și relaxant pentru a promova și susține inițiative 
comunitare.

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎNCURAJEAZĂ 
COMUNITĂȚILE LOCALE SĂ SE IMPLICE ÎN 
STRÂNGEREA DE FONDURI PENTRU CAUZELE 
CARE CONTEAZĂ LA NIVEL LOCAL.

EVENIMENTE
DE FUNDRAISING
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comunitatea se întâlneşte, 
interacţionează şi se implică să strângă 

fonduri pentru proiectele pe care le 
consideră relevante

SWIMATHON

Este un mecanism prin care comunitatea se întâlneşte, 
interacţionează şi se implică să strângă fonduri pentru 
proiectele pe care le consideră relevante. Organizaţiile 
sau grupurile de iniţiativă înscriu cauze din comunitatea 
locală, companiile şi înotătorii aleg pentru ce se implică, iar 
susţinătorii donează pentru fiecare lungime de bazin înotată 
de favoriţii lor. 

Swimathon a fost organizat în România prima oară la Cluj 
în 2009. În 2015, șapte fundații comunitare organizează 
Swimathon în orașele lor. Din 2009 și până în 2014, peste 
10.000 de oameni au donat mai mult de 1,3 milioane lei, care 
au ajutat la finanțarea a mai mult de 250 de proiecte din țară.

Alina Kasprovschi - Director Executiv, Fundația Comunitară București

Cred că, dincolo de proiecte și de bani, cel mai important lucru la 
Swimathon este ce se întâmplă în ziua evenimentului. Oamenii vin 
cu bucurie, fie că sunt înotători, donatori sau voluntari ai proiectelor 
pe care le sprijinim. Asta vrem să arătăm cu Swimathon – de fapt, nu 
este numai despre câți bani strângem, ci despre cât de bine ne simțim 
când facem asta împreună. Este un mesaj pe care miile de oameni 
implicați în Swimathon le vor duce în rețelele lor și vor continua să îl 
trăiască, în alte proiecte în care se implică.”

IMPACT 
IN
COMUNITATI

64

>350

2013–2015

>850

>2.500

>420.000

>2.300

180

cauze comunitare

apariții media

3 ediții

înotători

spectatori la evenimente

lei strânși

donatori

lei donația medie
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PROIECTELE

“De-a arhitectura” intră în programa școlară

Performanță pentru viața prematurilor

Echipa Cap Aurora: peste 100 de donatori la fiecare ediție

MagiCamp, o tabără de vară pentru copii bolnavi de cancer

Cele 6 arhitecte care fac parte din “Asociația de-a arhitectura” au 
zis imediat DA atunci când le-am propus să intre în competiția din 
2014. Le-a plăcut așa de tare, încât au venit și la ediția din 2015. 
Asociația a reușit să introducă arhitectura în programa școlară, 
obținând organizarea unui curs opțional pentru clasele a treia și a 
patra. Arhitectele propun proiecte, clase interactive și excursii pe 
teren care să îi ajute pe copii să înțeleagă frumusețea sau paradoxul 
orașului în care trăiesc. Pentru a organiza cursul interactiv și în bune 
condiții, organizația avea nevoie de caiete atractive pentru copii. În 
2014, cu o singură echipă, au reușit să strângă peste 5.000 lei, sumă 
care i-a ajutat să tipărească peste 600 de caiete de arhitectură pentru 
școlarii de clasa a patra din școlile din București. În 2015, cu ajutorul 
a trei echipe formate din arhitecți, au strâns peste 14.000 lei, ceea 
ce permite tipărirea a 1400 de caiete, jumătate din necesarul la nivel 
național. 

Pentru Asociația Unu și Unu, Swimathon a fost, în cele 
două ediții, nu doar o competiție, ci o forță comună 
care a atins performanța. Organizația a atras cea mai 
mare sumă donată la Swimathon de o persoană fizică 
– 5.000 de lei.  În total, s-au donat peste 10.500 lei, cu 
ajutorul cărora 400 de seturi de căciulițe și botoșei au 
ajuns în maternitățile din România, si acum le țin cald 
prematurilor din secțiile de terapie intensivă neonatală. 
Donațiile au intrat în patrimoniul maternităților, în 
secțiile de neonatologie, și vor putea fi folosite pentru 

În 2014, Unu și Unu a atras peste 6.000 lei în două săptămâni, de la 
mai mult de 100 prieteni. O creatoare de modă celebră, o directoare de 
marketing,  o comunicatoare care iubește cafeaua și o jurnalistă, toate 
prietene, s-au adunat și și-au propus să strângă bani de la cei mai mulți 
donatori individuali din competiție pentru un nou centru de intervenții 
pentru adulți și copii bolnavi de autism. Ele au reușit să strângă mai 
bine de 6.300 lei până la ziua evenimentului. Irina Marinescu, Anca 
Nuță, Cezara Carteș și Aura Badea au format echipa Cap Aurora și 
au înotat pentru Învingem autismul. Din suma strânsă, asociația a 
acoperit cheltuielile destinate materialelor pentru amenajarea unui 
nou centru din cartierul Berceni. În 2015, Anca Nuță și Irina Marinescu 
au făcut din nou echipă, de data aceasta alături de Maria Besnea, 
Anca Ene si Adelina Ivan. La a doua ediție, echipa de fete și-a dublat 
obiectivul și a strâns aproape 11.000 lei de la 50 de donatori.

împreună cu Vlad Voiculescu. Copiii participanți la tabără au avut 
șansa să iasă din spital și să se simtă din nou copii, nu pacienți: au 
urcat în tiroliană, au tras cu arcul, au călărit și au uitat de citostatice 
și branule. La Swimathon, proiectul a adus trei echipe de înotători-
fundraiseri. Una dintre ele a fost echipa BCR – MagicBank, coordonată 
chiar de directorul de comunicare al băncii. Obișnuiți deja să strângă 
fonduri pe platforma www.bursabinelui.ro, ei s-au mobilizat rapid și au 
strâns mai mult de 11.000 de lei, din peste 100 de donații individuale 
și din contribuția companiei. La doar o săptămână de la Swimathon, 
MagiCamp și-a deschis porțile, pentru 80 de copii și zeci de voluntari. 

Dincolo de faptul că prezintă Știrile TV, Melania Medeleanu arde 
pentru un proiect personal – 

câteva generații de prematuri. În ediția din 2015, una 
din echipele de înotători ale organizației a făcut o altă 
performanță: echipa Toate pânzele sus a coagulat cele 
mai multe fonduri, aproape 13.000 lei, de la 120 de 
donatori. În acest an, organizația a strâns fonduri pentru 
finanțarea unei linii telefonice de sprijin pentru părinții 
copiilor prematuri.
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Provident Financial România 

Navigatori pentru prematurii din România

Destigmatizarea bolnavilor de psoriazis

La prima ediție Swimathon, angajații companiei și-au propus un 
obiectiv greu de atins – să fie echipa care strânge fonduri de la cei mai 
mulți donatori. Motivaţia lor a fost una personală. De mai bine de 2 
ani susţineau, cu voluntari şi financiar, Centrul social Casa noastră, din 
sectorul 3 al Bucureştiului. Atunci când cunoști personal copiii pentru 
care lupți, când i-ai dus la cinema, le-ai luat cadouri de Crăciun și 
le-ai văruit cu mâna ta dormitorul, nimic nu este prea greu. Așa că 
echipa s-a mobilizat imediat – înotătorii buni din companie au fost 
recrutați să înoate cât mai multe lungimi de bazin, iar persoana cea 
mai dedicată cauzei Casa noastră, Daniela Andrei, a devenit șefa 
campaniei de fundraising. În total, echipa a strâns mai mult de 5.000 
de lei, de la peste 90 de persoane, toți angajați ai companiei. Acest 
lucru i-a plasat, în mod detașat, pe primul loc în clasamentul echipelor. 
Și pentru că au avut atât de mult succes, pe lângă sistemul de aer 
condiționat pe care plănuiau să îl monteze în centru, au recondiționat 
mobilă și au cumpărat încălțăminte de iarnă pentru cei mici.

O echipă de navigatori adevărați a condus de la început până la sfârșit în 
clasamentul donațiilor la Swimathon 2015, când au înotat pentru proiectul Alo 
prematuritatea, al Asociației Unu și Unu. Ei sunt competitori pe mare atunci când 
ies în larg, însă, mânați de același obiectiv, au făcut echipă împreună și au reușit 
să strângă mai mult de 15.000 lei de la 121 de donatori. 

Corina Drugan a fost căpitanul echipei Toate pânzele sus și a condus și operațiunile 
de fundraising. Împreună cu Ovidiu Drugan, Anca Mureșan, Iulia Fulicea și 
Paul Negoescu, toți prieteni și navigatori, au 
înțeles că misiunea lor nu e deloc simplă, însă 
e competitivă. Ca pe mare. Corina, mamă de 
doi baieți (de 5 și 2 ani), se ocupă alături de 
fratele și tatăl ei de școala lor de yahting și nu 
prea are timp liber. Însă iubește înotul, așa că 
de prima oară când a fost invitată să se înscrie 
la Swimathon, s-a bucurat.  

Și-au facut strategia de fundraising cel mai 
intens pe Facebook. Și s-au împărțit. Iulia 
dădea telefoanele, Corina căuta oameni activi 
în chatul de facebook și le cerea bani. Iar unul 
dintre mesajele ei zilnice a arătat așa:

Am putut să ridicăm astfel o problemă de care se lovesc mii de 
oameni din țară – aceasta nu este o boală contagioasă, ci auto-imună, 
iar bolnavii pot să stea printre noi fără nici o reținere, inclusiv la 
bazinul de înot. Swimathon a devenit astfel un prilej pentru ca presa 
și oamenii obișnuiți să poată afla informații de bază despre boală. 
La București, purtătoarea de cuvânt a proiectului a fost actrița Ada 
Condeescu. Totuși, pentru că Swimathon nu este doar despre înot 
sau vorbit, echipele s-au mobilizat și să strângă bani. Cu ajutorul 
companiei AbbVie, care și-a trimis și înotători la bazin, s-au strâns mai 
mult de 15.000 lei. Banii au fost oferiți Asociației Alternative Sociale 
din Iași, care a început un program pilot de lucru cu persoane bolnave 
de psoriazis, a căror activitate profesională a fost afectată de boală. 

La a doua ediție Swimathon, am lucrat cu colegii noștri din toate 
orașele care organizează Swimathon și am promovat o cauză necesară 
oriunde există un bazin de înot. La inițiativa AbbVie România, am 
deschis, cu ajutorul a șapte echipe de înotători din țară, o conversație 
despre 

POVEȘTILE

Cel mai greu, dar și cel mai important lucru, este să îți alegi echipa 
potrivită. Eu am avut o echipă extraordinară, care și-a depășit cu 
mult obiectivul propus. Mereu am avut convingerea că oamenii care 
practică yachtingul sunt persoane aparte, cărora le pasă de cei din jur 
la fel de mult cât prețuiesc mediul înconjurător. Velierele nu poluează 
marea. Se deplasează cu forța vântului.”

Colegu’ de banca

5 motive pentru care să NU donezi:5 motive pentru care să NU donezi:

1. Nu ai 50 de lei
2. Nu ai timp 1 minut să completezi 

numele și adresa de e-mail
3. Nu îți place sportul

4. Nu crezi că există nașteri premature 
în România 

5. Ai donat prea mult anul acesta

1. Nu ai 50 de lei
2. Nu ai timp 1 minut să completezi 

numele și adresa de e-mail
3. Nu îți place sportul

4. Nu crezi că există nașteri premature 
în România 

5. Ai donat prea mult anul acesta

Dacă aceste 5 puncte nu sunt valabile 
în cazul tău, atunci ai toate motivele să 

donezi azi pe link-ul de mai jos:

Dacă aceste 5 puncte nu sunt valabile 
în cazul tău, atunci ai toate motivele să 

donezi azi pe link-ul de mai jos:

www.swimathon.rowww.swimathon.ro
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Viviana Mârza, de la organizator, la fundraiser pentru 
Fundația Comunitară București
Viviana a făcut parte din echipa organizatorică în primele două ediții ale Swimathon. 
Anul acesta a ales să fie înotător și fundraiser în echipa care a strâns fonduri 
chiar pentru organizarea Swimathon. Mai mult, ea a contribuit cu recrutarea 
majorității membrilor din echipă. Cu toții și-au propus să strângă 5.000 lei, suma 
care acoperea costurile de închiriere a bazinului și a altor activități colaterale de la 
eveniment; la final, ei au reușit, de fapt, să depășească 7.000 lei. 

Ea a fost unul dintre înotătorii care și-a asumat cel mai repede munca de  
fundraiser, pentru că este o fire competitivă și foarte voluntară.

Împreună cu soțul ei, de mai bine de doi ani, Viviana face pâine artizanală, iar 
afacerea lor se va transforma în curând într-o minibrutărie. Pasiunile pentru pâine 
și tango au ajutat-o să ajungă în diverse comunități de oameni care i-au fost ba 
donatori, ba suporteri, ba colegi de echipă, în efortul ei de înot de la Swimathon 
de anul acesta. Le-a vorbit tuturor celor pe care îi întâlnea despre proiectul pentru 
care înoată, în orice moment prielnic: la dans sau atunci când livra pâinea. 

I-a fost greu să includă toate aceste lucruri în programul ei, dar și-a făcut toate  
antrenamentele împreună cu echipa, și-a depășit planul de donații și, mai mult, 
și-a descoperit pasiunea pentru înot.

Cred în proiectul Swimathon și știu că treaba bună se face cu multă 
pasiune, dar și cu bani. Mi-a fost greu să-mi aleg o strategie și, până 
să mă dumiresc ce am de făcut, am primit o ofertă de nerefuzat. Un 
alt înotător al altei organizații mi-a propus să facem un eveniment de 
tango împreună, iar banii strânși să-i împărțim între echipele din care 
făceam parte. Am avut 100 de donatori doar de la acel eveniment 
și am strâns mai mult de 1400 de lei pentru echipa mea. Tot de la 
comunitatea de tango au venit și ceilalți bani, prin donații individuale.”

După Swimathon, am început să mă antrenez și mai serios. Înot zilnic 
mai mult de 1-2 km. Sunt o persoană competitivă și evenimentul 
acesta a fost bun pe toate planurile - am strâns bani pentru echipa 
mea, am înotat și mi-am depășit limitele, mi-am dezvoltat abilitățile 
de comunicare.  Cireașa de pe tort a fost că pe toate le-am făcut cu 
mare plăcere.”

COMITETUL CONSULTATIV

RECUNOAȘTERE

Odată cu creșterea evenimentului, am simțit nevoia să 
aducem alături de noi persoane cu experiențe diverse legate 
de Swimathon, care să ne ajute să păstrăm direcția corectă, 
să luăm decizii bune de organizare și să creștem impactul 
campaniilor de strângere de fonduri. Din comitet au făcut 
parte, în 2015: 

Swimathon național a fost câștigător al premiului II la Gala 
Societății Civile - 2015 - la secțiunea Dezvoltare economică și 
socială.

Evenimentul Swimathon a fost finalist la “Gala Oameni pentru 
Oameni 2014”, la categoria Evenimente de strângere de 
fonduri. 

De asemenea, Cosmin Alexandru a fost premiat în cadrul 
aceleiași gale, la categoria “Cel mai bun fundraiser voluntar”, 
pentru că a strâns 10% din suma totală donată la Swimathon.

Cosmin Alexandru – cel mai eficient înotător-fundraiser la ediția din 2014
Mădălina Marcu – co-organizatorul primei ediții Swimathon la București, din partea ARC
Miruna Grigorescu – managerul de campanie al Asociației De-a Arhitectura la Swimathon
Irina Marinescu – înotător în echipa cu cei mai mulți donatori la ediția din 2014
Andreea Vasile – jurnalist și înotător la edițiile 2013/ 2014
Paul Kasprovschi – membru fondator FCB și înotător la echipa fundației în toate edițiile
Ada Teslaru – om de comunicare, donatorul către cele mai multe cauze, la ediția din 2015
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Ediția
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Suma
5.389,12
3.024,30
2.992,00
2.559,36
2.486,25
1.973,00
1.848,75
1.815,60
1.789,25
1.724,65
1.517,70
1.395,00
1.329,40
1.067,60
1.011,50

820,25
442,00

11.352,40
10.495,90

9.288,50
8.865,00
8.492,00
7.541,20
6.745,24
4.868,35
4.072,30
3.916,40
3.884,90
3.740,00
2.751,00
2.530,00
2.441,00
2.375,00
1.720,00
1.485,00
1.358,00

943,00
551,00
420,00
390,00

19.879,36
15.428,56
14.766,92
13.200,16
11.624,48

8.926,76
8.621,64
8.465,96
6.126,28
5.892,60
5.492,40
4.629,40
2.735,00
1.873,68
1.205,00

262.280,12

Organizația
Provident Financial România
Asociația Învingem Autismul
Boțan Mihai Deliu
Fundația Inocenți -Filiala București
Fundația Principesa Margareta a României
ALIAT
Habitat for Humanity
Salvați Copiii
Asociația Headsome Communication
Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe
Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare
Asociația MACAZ
Asociația CHRISTOPHORI International
Asociația Bună dimineața, București!
Fundația PACT
Asociația Mai Mult Verde
Asociația pentru Proiecte Sociale Sustenabile
Asociația Învingem Autismul
Centrul de Resurse pentru Participare Publică - CeRe
Asociația Unu si Unu
Policy Center for Roma and Minorities
Asociația Alternative Sociale
Asociația Consultanților în Lactație
Asociația pentru Dravet și alte epilepsii rare
Fundația Motivation
Asociația De-a arhitectura
Asociația pentru tulburări de somn
Asociația Ana și copiii
Habitat for Humanity
Asociația Tânărul Petrolist
Asociația pentru Protectia Animalelor Robi
Asociația Mai Mult Verde
Asociația ALIAT
Asociația Headsome Communication
Fundația Principesa Margareta a României
Asociația Lindenfeld
Asociația Școala de Valori
Grup de inițiativă Bița Color
Fundația Regina Maria
Asociația Red Panda
Asociația Unu și unu
Asociația Învingem autismul
Asociația Consultanților în Lactație
Asociația De-a arhitectura
ARDOR
Școala de valori
Fundația Motivation România
Asociația MagiCAMP
Asociația pentru Dravet și alte epilepsii rare
Policy Center for Roma and Minorities
Fundația Special Olympics Romania
Centrul de Resurse pentru Participare Publică
Asociația Touched România
Fundația Make-A-Wish
Music Camp International

Proiectul
Centrul social Casa Noastră
Îmi place să înot
O viață pentru Vlăduț
Romanian Software pentru Inocenți
Centrul Comunitar Generații
Terapie prin artă pt persoanele cu un consum problematic de alcool
Casa Mihail
Fiecare copil contează!
Festivalul Internațional de Literatură București
Orașul nostru
Centrul de zi Există Speranță
Incubator107 - Iurta călătoare
Înot pentru Waldorf
De 60.000 de ori ”Bună dimineața”
PACT pentru COMUNITATE
Plantare de copaci în toamna anului 2013
Platforma de crowdfunding pt antreprenoriat social PotSiEu.ro
Înotăm pentru tinerii și copiii cu autism!
Salvamarii cartierelor
Fire de dragoste
Clubul de educație alternativă
Reintegrarea profesională a bolnavilor de psoriazis
Cursuri de lactație pentru cadre medicale
Alimentație sănătoasă pentru copiii bolnavi de epilepsie
Sprijină opt copii în scaun rulant
Cursul opțional De-a arhitectura în orașul meu
Și ei pot respira!
Vrem să mergem la școală!
O casă pentru familia Bîncaru
Caravana cunoașterii
Campanie de sterilizări gratuite pentru pisici comunitare
Fă cadou un copac!
Terapie prin artă
Festivalul Internațional de Literatură
Tabăra copiilor de la Centrul Generații
Dă-ți pasiunea mai departe!
BootCamp, tabăra de vară pentru fete
Școala de mecanici de biciclete
Împreună oferim sănătate
Centrul de adopții Iubirrre
ALO Prematuritate!
Școală pentru toți copiii!
Prima bancă de lapte matern din România
De-a arhitectura în orașul meu
Team România dezbate și face valuri la Singapore
Bootcamp pentru fete
Transport școlar adaptat pentru 8 copii în scaun rulant
MagiCamp: Joacă la greu
Povestea unui supererou
Clubul de educație alternativă
Împreună la Jocurile Olimpice
Oameni atenți la deciziile cetățenilor
Centrul maternal “Casa Agar”
Donează pentru dorințe magice
Tabăra de zi Music Camp
    TOTAL     

eveniment de gătit, comunitate și 
strângere de fonduri

THE BIG LUNCH

Finanțări Swimathon
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În anul 2014, am lansat proiectul pilot “The Big Lunch”, care 
a urmărit să aducă împreună vecini, prieteni și colegi în jurul 
unui prânz de cunoaștere și de implicare în comunitate. 
În Marea Britanie, The Big Lunch este reuniunea anuală a 
vecinilor, în cartiere, parcuri și restaurante din toate orașele. 
La București, ne-am dorit ca acest eveniment să aibă și 
o componentă de fundraising, o ocazie de a strânge bani 
pentru diverse cauze locale. Pentru prima ediție am implicat 
15 proiecte, pentru care am strâns peste 20.000 lei, de la 180 
donatori individuali și companii. 

Dincolo de sumele strânse, am observat că pe plan local 
există potențial de a aduna împreună comunități de oameni 
care împart aceleași valori și care își pot implica familiile, 
prietenii, colegii sau chiar vecinii în dezvoltarea acestora. 
Acest tip de eveniment de strângere de fonduri are premise 
bune de a crește și de a crea o obișnuință.

Beatrice Sauvage - blogger, în beneficiul Fundației PACT

Cătălina Zaharescu - blogger, în beneficiul Asociației Shakespeare School

Adriana Șerban - coordonator de fundraising Fundația Noi Orizonturi

Am făcut prânzul cu prieteni, oameni dragi, vecini, pisici și bebeluși 
ochioși pentru a ne bucura unii de compania altora, pentru a 
interacționa și în afara ecranelor de telefon sau laptop și de a face 
o donație simbolică, după buzunarul fiecăruia. Am vrut să arătăm și 
altora că se poate să nu fim doar pentru noi și să îi îndemnăm și pe 
alții să contribuie pentru a crește niște zâmbete de copil.” 

Prânzul pregătit la The Big Lunch împreună cu Geami și Chichi de 
la Cooku Bau a fost colorat, frumos, aducător de oameni frumoși și 
darnici. Mulțumim tuturor doamnelor și domnilor ce ne-au vizitat și 
ne-au ajutat să strângem bani pentru Engleză pentru viață.” 

Am organizat în casa Fundaţiei Noi Orizonturi prânzul și am lansat 
ideea de a ajuta 150 de copii instituţionalizaţi din Bucureşti să ia parte 
la activităţi de educaţie non-formală. Acum că fondurile necesare au 
fost strânse, proiectul nostru a devenit realitate. Timp de două zile, 
copiii proveniți din 7 centre de plasament au fost inițiați și coordonați 
în procesul de educație prin aventură. Echipa noastră le-a fost alături 
și i-a ajutat să își dezvolte abilitățile de comunicare și lucru în echipă.”IMPACT 

IN
COMUNITATI

15

>20.000

>180

180

cauze comunitare

lei strânși

donatori persoane fizice

lei donația medie








Granturi acordate în cadrul proiectului

Ediția
2014
2014
2014

2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Suma
   4.218,84 
 1.795,20 
 1.791,76 

 1.548,80 
 1.473,12 
 1.403,60 

 1.341,82 
 1.281,28 
 1.011,12 

 744,48 
 550,00 
 449,68 
 118,80 

 96,80 
 17.825,30 

Organizația
Asociația Media DoR
Fundația Noi Orizonturi
Asociația pentru Protecția 
Animalelor Robi
Asociația Shakespeare School
Fundația Comunitară Prahova
Centrul de Resurse pentru 
Participare Publică
Fundația PACT
Asociația Șansa ta
Asociația Club Sportiv Climb Again
Grup de inițiativă Hey, Marie!
Asociația STUP
Asociația Work at Home Moms
Asociația Young Initiative
Asociația pentru Secolul Următor

Proiectul
Bucureșteanul
Elementele VIAȚĂ în ccentre de plasament
Campanie de sterilizări gratuite pentru pisici comunitare

Engleza pentru viață
Învățăm altfel
Cere-ți orașul înapoi, nu aștepta supereroi!

Loc de joacă în Bârca
O șansă caldă
Împreună la drum - escaladă pentru copii nevăzători
Oaia neagră
Uleiosul
Atelier de croitorie și design pentru mame
Campanie de donație de scutece pentru bebeluși instituționalizați
Vreau la teatru!

TOTAL
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COLEC
TEAZADe cele mai multe ori, aceste procese presupun donații și 

dezvoltarea de fonduri de finanțare. Credem totuși că voluntariatul 
este o resursă valoroasă, mai ales când vorbim despre profesioniști 
care își donează organizațiilor timpul, făcând acele lucruri pentru 
care sunt specializați. 

Lucrăm în programe care aduc împreună voluntari și proiecte – 
fie prin programe proprii, cum este 8 hours overtime for a good 
cause, fie prin consilierea companiilor care vor să își implice 
angajații în activități cu impact. 

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI ADUCE 
ÎMPREUNĂ OAMENI ȘI COMPANII CARE AU 
RESURSE, ȘI PROIECTE CARE AU NEVOIE 
DE ACESTE RESURSE ÎN DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚII LOR.

VOLUNTARIAT
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întâlnire de lucru între profesioniști 
din diferite domenii și ONG-uri

8 HOURS 
OVERTIME FOR 
A GOOD CAUSE

8 hours overtime for a good cause este o întâlnire de lucru 
între profesioniști din diferite domenii și ONG-uri care au 
nevoie de susținere și consiliere profesională pentru o 
mai bună desfășurare a activității lor. În loc să cerem bani 
pentru cauzele din comunitate, cerem profesioniștilor să 
doneze o seară din timpul lor cu ceea ce au mai de valoare 
- experiența profesională. Echipe de profesioniști din 
domeniile comunicare, financiar, management, juridic sau 
IT se întâlnesc într-o vineri după program și lucrează la un 
proiect punctual al unei organizații non-profit – dezvoltarea 
unui site, a unei campanii de CRM, a unui spot video, a unei 
strategii de fundraising, a unui plan de afaceri. Opt ore mai 
târziu, voluntarii livrează proiectul ”la cheie”, gata să fie 
implementat de organizație chiar de a doua zi.

Proiectul a apărut prima dată în Olanda și s-a extins la nivel 
internațional. Evenimente de acest gen au loc simultan la 
Amsterdam, Berlin, Rio de Janeiro, New York și Cairo. 

Conceptul a fost adus în România în anul 2014 de Daniel 
Mereuță, manager la o companie de telecomunicații. Lui 
Daniel i-a plăcut atât de tare conceptul de a dona și altceva 
decât resurse financiare, încât ne-a convins să organizăm 
împreună un astfel de eveniment la București. El a condus o 
echipă voluntară de organizare, sub umbrela fundației, care 
a reușit să organizeze prima ediție în doar cinci săptămâni. 
În 2015, aceeași echipă a coordonat, voluntar, a doua ediție a 
programului. De această dată, cu o miză nouă – organizarea 
ediției din București și din alte 7 orașe din țară, sub umbrela 
fundațiilor comunitare.

Daniel Mereuță - inițiatorul proiectului în România și coordonatorul echipei de organizare

Mi s-a părut cea mai ușoară cale de a da înapoi comunități și cu un 
mare impact și potențial de răspândire. Oricine poate face asta. Nu 
trebuie să alergi sute de kilometri sau să strângi bani pentru cineva. 
Practic, tot ce trebuie să faci este să petreci niște ore în plus, o dată 
pe an, făcând ce știi tu mai bine.”
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IMPACT 
IN
COMUNITATI

35

>350

2.800

1,5

proiecte dezvoltate

voluntari

total ore de munca donate

ani de muncă









Proiecte participante

Organizația
Revista DOR
CeRe, Centrul de resurse pentru participare publică
Școala de valori
CROS
Fundația PACT
Asociația Prietenia
ZBURD, Adoptă un liceu
Merci Charity Boutique
Fundația Noi Orizonturi 
Fundația PACT
O șansă caldă
Asociația PROVITA
CeRe, Centrul de resurse pentru participare publică
Asociația De-a arhitectura
Fundația Special Olympics România
Policy Center for Roma and Minorities

Brieful propus
Campanie de abonamente în companii
Film de prezentare a organizației
Dezvoltarea identității unei tabere de vară pentru adolescente
Campanie de strângere de fonduri pentru burse la Universitatea Alternativă
Campanie de comunicare cu bloggerii
Business plan pentru întreprindere socială
Campanie de marketing online
Plan de promovare a întreprinderii sociale
Plan de promovare a taberei de educație prin aventură
Dezvoltare de spoturi video
Dezvoltarea unei campanii de promovare și atragere de fonduri
Implementarea unui sistem de gestiune a relației cu donatorii și voluntarii
Identitate nouă de brand pentru programul PAS (Permanent Advocacy Service)
Un nou website al organizației
Strategie de strângere de fonduri pentru programele organizației
Un nou website al organizației

Ediția
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Lavinia Dieac - specialist marketing online, voluntar pentru Fundația Noi Orizonturi

Radu Atanasiu - antreprenor, voluntar pentru CeRe

Lavinia Chiburte - reprezentant CeRe

A fost un altfel de început de weekend decât de obicei. Mi-a plăcut 
enorm să colaborez și să împărtășesc idei cu alții pentru a găsi soluții 
la niște nevoi reale ale unui proiect de ONG. Echipele au venit cu 
soluții ușor de implementat și mi-a plăcut că s-au oferit să ajute 
și după. Pentru unele proiecte soluția s-a și implementat până la 
sfârșitul celor 8 ore. A fost minunat! Organizarea a fost de nota zece 
- fără nici o întârziere, energizant și distractiv! Mi-ar plăcea să mai 
particip o dată.”

Abia așteptam să "prind" și eu un loc la 8 hours overtime și iată că 
anul asta mi-a ieșit. Am ales să fac parte din echipa CeRe, care avea 
nevoie de o strategie de comunicare și tare mi-a plăcut. În urma 
unui proces bine condus, echipa a generat niște direcții strategice 
interesante, câteva idei punctuale de implementat chiar de a doua 
zi, precum și niște sloganuri deștepte. Una peste alta, un eveniment 
bine organizat, în care chiar simți că ceea ce faci ca voluntar contează 
și are un efect concret.”

Organizarea și atmosfera au făcut diferența între un concept interesant 
și un eveniment foarte util pentru cei implicați. Mi-a plăcut faptul 
că, lucrând timp de 8 ore pe o provocare strâns legată de esența 
organizației, am reușit să atragem niște oameni extrem de valoroși, 
cărora nu le-am fi putut oferi o ocazie atât de bună să investească în 
noi și să se apropie de cauza noastră.”

Echipa voluntară de organizare

Andrei Chirtoc

Daniel Mereuță

Gabriel Solomon

Maria Duduman

Stanislav Georgiev
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REZUL
TATEPERFORMANȚA UNEI FUNDAȚII COMUNITARE 

SE MĂSOARĂ ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA 
RESURSELOR PE CARE LE MOBILIZEAZĂ 
ȘI PE CARE LE INVESTEȘTE, CU IMPACT, ÎN 
COMUNITATE.

În primii patru ani de activitate, Fundația Comunitară București a 
finanțat, cu peste un milion de lei, mai mult de 130 de proiecte 
din București și Ilfov. În paginile care urmează, citiți o analiză a 
impactului financiar în comunitate.
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COMPANII
DONATORI:

60
DONATORI

DONATORI
INDIVIDUALI:

3.374

VOLUNTARI
PROFESIONISTI:

140
,

ALTI
VOLUNTARI

88
,

15 54

13

8
6

38

150.801

262.280

17.825

112.409

266.000

215.870

NUMAR PROIECTE FINANTATE / FOND,

SUMA TOTALA FINANTATA,

134NUMAR TOTAL
PROIECTE

FINANTATE,

Fondul Mega Image

Swimathon

Big Lunch

Altele

Științescu

Mobilizăm Excelența

64.937

190.203

252.768

507.278

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

13

40

54

29

Suma totală

4.995

4.755

4.866

17.472

05.00010.00015.00020.000

2012

2013

2014

2015

Suma medie / proiect Anul Nr. 
proiecte

710.719 RON314.467 RON
ONG
104 PROIECTEPERSOANE FIZICE

& GRUPURI DE INITIATIVA

30 PROIECTE

,

Granturi
Evenimente
Comunicare

Transport 
Echipamente
Costuri birou

Comisioane bancare
Angajați

Total

Total 2012
 64.937 
 33.781 
 18.215 

 5.259 
 290 

 3.705 
 1.671 

 157.846 
 285.704 

Total 2013
 187.516 

 11.707 
 34.626 
 11.216 

 2.260 
 2.774 

 613 
 95.699 

 346.411 

Total 2014
 265.455 

 23.338 
 23.231 
 12.987 

 6.170 
 11.265 

 2.851 
 171.577 
 516.875 

Total 2015 (ian-oct)

 507.278 
 32.302 
 13.981 

 6.885 
 -   

 7.544 
 1.929 

 55.813 
 625.732 

Total general
 1.025.186 

 101.128 
 90.054 
 36.347 

 8.720 
 25.287 

 7.064 
 480.935 

 1.774.721 

PROIECTE ȘI SUME PE FONDURI DE FINANȚARE NUMĂR PROIECTE ȘI SUME PE AN

PE CINE AM FINANȚAT

VENITURI ȘI CHELTUIELI PE CATEGORII ȘI AN

STRUCTURĂ DONATORI ȘI VOLUNTARI
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Swimathon

Listă granturi acordate între 2012 -2015

Mobilizăm Excelența

Fondul Științescu

Fondul Mega Image pentru comunitate

Ediția
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Suma
  10.000,00 

10.000,00 
14.450,00 
14.100,00 
10.500,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

9.989,00 
9.699,38 
9.163,00 
9.050,00 
9.000,00 
4.850,00 

150.801,38 

Organizația
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată
Asociația La Bomba Studios
Grup de inițiativă Bița Color
Asociația Graphis 122
Asociația Corporeanima
Asociația SoliDar
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Asociația Corporeanima
Asociația Create Yourself
Asociația Desenăm Viitorul Tău
Fundația Motivation
Asociația D'Avent
Asociația Translucid
Grupul de inițiativă Lacul Tei

Proiectul
Schimbarea începe de la noi
Împreună îmbrățisăm copiii cu autism
Școala în stradă
Școala de mecanici de biciclete
HomeFest
Jocurile cartierului
E timp pentru noi
Uniți prin fotbal
Jocurile cartierului
Edu Suport
Învață-mă să învăț
Vreau să fiu parte din comunitate
Intrarea Violoncelului
Edu_Cult Berceni
Istorie și tradiție în Lacul Tei

TOTAL

Ediția
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Suma
  51.190,00 
 51.000,00 
 44.870,00 
 42.850,00 
 40.950,00 
 35.140,00 

 266.000,00 
 

Organizația
Asociația D'Avent
Asociația Ecoteca
Asociația BASAR
Grup de inițiativă
Asociația Greenitiative
Asociația HaicuBicla

Proiectul
Make(you)R(own)Space - Intrarea Violoncelului 
Auto Eco Inovarea - Valorificare inovatoare a deșeurilor auto și conexe 
Remorca de Cercetare şi Activare 
LOQ Public
Green Mogo - Grădina de pe acoperiș
Stații self-service pentru reparat biciclete

TOTAL

Ediția
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Suma
 40.950,00 
 13.295,36 
 12.600,00 
 11.920,00 
 10.551,12 

 8.452,91 
 7.400,00 
 7.240,00 

 112.409,39 

Profesor coordonator
Maria Andon 
Anca Bontaș
Gabriela Nicolae 
Gabriela Diana Niculescu 
Ioana Ghimbaș 
Anca Bontaș
Mădălina Crăciunescu 
Cristina Maria Păcurar 

Proiectul
Studiul instrumental al astronomiei
Târgul de știință
Apa și importanța ei
Lumina care ne ”LUMINEAZĂ”!
Să explorăm lumea din jurul nostru!
Calypso
Pietre prețioase și semiprețioase
Studiul online al vieţii păsărilor

TOTAL

Ediția
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Suma
5.389,12
3.024,30
2.992,00
2.559,36
2.486,25
1.973,00
1.848,75
1.815,60
1.789,25
1.724,65
1.517,70
1.395,00
1.329,40
1.067,60
1.011,50

820,25
442,00

11.352,40
10.495,90

9.288,50
8.865,00
8.492,00
7.541,20
6.745,24
4.868,35
4.072,30
3.916,40
3.884,90
3.740,00
2.751,00
2.530,00
2.441,00
2.375,00
1.720,00
1.485,00
1.358,00

943,00
551,00
420,00
390,00

19.879,36
15.428,56
14.766,92
13.200,16
11.624,48

8.926,76
8.621,64
8.465,96
6.126,28
5.892,60
5.492,40
4.629,40
2.735,00
1.873,68
1.205,00

262.280,12

Organizația
Provident Financial România
Asociația Învingem Autismul
Boțan Mihai Deliu
Fundația Inocenți -Filiala București
Fundația Principesa Margareta a României
ALIAT
Habitat for Humanity
Salvați Copiii
Asociația Headsome Communication
Centrul de Resurse pentru participare publică - CeRe
Asociația pentru Dravet și alte Epilepsii Rare
Asociația MACAZ
Asociația CHRISTOPHORI International
Asociația Bună dimineața, București!
Fundația PACT
Asociația Mai Mult Verde
Asociația pentru Proiecte Sociale Sustenabile
Asociația Învingem Autismul
Centrul de Resurse pentru Participare Publică - CeRe
Asociația Unu si Unu
Policy Center for Roma and Minorities
Asociația Alternative Sociale
Asociația Consultanților în Lactație
Asociația pentru Dravet și alte epilepsii rare
Fundația Motivation
Asociația De-a arhitectura
Asociația pentru tulburări de somn
Asociația Ana și copiii
Habitat for Humanity
Asociația Tânărul Petrolist
Asociația pentru Protectia Animalelor Robi
Asociația Mai Mult Verde
Asociația ALIAT
Asociația Headsome Communication
Fundația Principesa Margareta a României
Asociația Lindenfeld
Asociația Școala de Valori
Grup de inițiativă Bița Color
Fundația Regina Maria
Asociația Red Panda
Asociația Unu și unu
Asociația Învingem autismul
Asociația Consultanților în Lactație
Asociația De-a arhitectura
ARDOR
Școala de valori
Fundația Motivation România
Asociația MagiCAMP
Asociația pentru Dravet și alte epilepsii rare
Policy Center for Roma and Minorities
Fundația Special Olympics Romania
Centrul de Resurse pentru Participare Publică
Asociația Touched România
Fundația Make-A-Wish
Music Camp International

Proiectul
Centrul social Casa Noastră
Îmi place să înot
O viață pentru Vlăduț
Romanian Software pentru Inocenți
Centrul Comunitar Generații
Terapie prin artă pt persoanele cu un consum problematic de alcool
Casa Mihail
Fiecare copil contează!
Festivalul Internațional de Literatură București
Orașul nostru
Centrul de zi Există Speranță
Incubator107 - Iurta călătoare
Înot pentru Waldorf
De 60.000 de ori ”Bună dimineața”
PACT pentru COMUNITATE
Plantare de copaci în toamna anului 2013
Platforma de crowdfunding pt antreprenoriat social PotSiEu.ro
Înotăm pentru tinerii și copiii cu autism!
Salvamarii cartierelor
Fire de dragoste
Clubul de educație alternativă
Reintegrarea profesională a bolnavilor de psoriazis
Cursuri de lactație pentru cadre medicale
Alimentație sănătoasă pentru copiii bolnavi de epilepsie
Sprijină opt copii în scaun rulant
Cursul opțional De-a arhitectura în orașul meu
Și ei pot respira!
Vrem să mergem la școală!
O casă pentru familia Bîncaru
Caravana cunoașterii
Campanie de sterilizări gratuite pentru pisici comunitare
Fă cadou un copac!
Terapie prin artă
Festivalul Internațional de Literatură
Tabăra copiilor de la Centrul Generații
Dă-ți pasiunea mai departe!
BootCamp, tabăra de vară pentru fete
Școala de mecanici de biciclete
Împreună oferim sănătate
Centrul de adopții Iubirrre
ALO Prematuritate!
Școală pentru toți copiii!
Prima bancă de lapte matern din România
De-a arhitectura în orașul meu
Team România dezbate și face valuri la Singapore
Bootcamp pentru fete
Transport școlar adaptat pentru 8 copii în scaun rulant
MagiCamp: Joacă la greu
Povestea unui supererou
Clubul de educație alternativă
Împreună la Jocurile Olimpice
Oameni atenți la deciziile cetățenilor
Centrul maternal “Casa Agar”
Donează pentru dorințe magice
Tabăra de zi Music Camp
    TOTAL     
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Ediția
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

Suma
     36.850,00 

 4.125,00 
 3.500,00 
 3.000,00 
 2.922,00 
 2.784,00 
 2.740,00 
 2.060,00 
 2.000,00 
 1.700,00 
 1.600,00 
 1.416,00 

 240,00 
 67.000,00 
 29.430,00 

 4.190,00 
 3.000,00 
 3.000,00 
 3.000,00 
 2.862,50 
 2.770,00 
 2.500,00 
 2.500,00 
 2.450,00 
 2.100,00 
 2.070,00 
 2.000,00 
 1.275,00 
 1.275,00 
 1.275,00 
 1.200,00 
 1.150,00 
 1.140,00 

 830,00 
 10.000,00 

 2.000,00 
 1.390,00 

 525,00 
 215.869,50 

 

Fondul
Auerbach
Maria
Doc Comm
YouthBank
YouthBank
Alexandra
YouthBank
YouthBank
YouthBank
YouthBank
YouthBank
Doc Comm
YouthBank
Fond Andrei
Fond Into the World
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond YouthBank
Fond Dragoș Nicolaescu
Fond Dragoș Nicolaescu
Fond Dragoș Nicolaescu
Fond Alexandra
Mott international visit
Fond Alexandra
Mott international visit
Fond medical
Fondul Into the Wild
Fondul Floare Rosie
YouthBank

Entitatea finanțată
Fundația Principesa Margareta a Romaniei
Cristian Costache
World Animal Veterinary Emissaries
Cetatea lui Bucur
Cetatea lui Bucur
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Alina Codruța Pohrib
Mătăsariu Liliana
Hands across Romania
Alina Codruța Pohrib
Hands across Romania
Asociația Red Panda
Florina Mechea
Camelia Gheorghe
Florea Ionuț Mihai
Florea Daniela
Codruța Pohrib
Asociația A.R.T. Fusion
Florian Berbecaru
Fundația Tineri pentru Tineri
Fundația PACT
Mihaela Cioc
Fundația PACT
Societatea Culturală ”Clepsidra”
Fundația PACT
Manuela Nae
Fundația Tineri pentru Tineri
Fundația Chance for Life
Asociația Culturală Pardon Merci
Asociația D'Avent
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Fundația Principesa Margareta a României
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Fundația Policy Center for Roma and Minorities
Cirstea Ana-Maria
Ionut Florea
Grant Floare Rosie
Daniela Florea

Proiectul
Niciodată singur!
Sprijin pentru o familie cu patru copii
Sterilizarea câinilor cu stăpân de la case
Change a thing!
Arta recreativă
Clubul de educație alternativă din Ferentari
Brunch pe Mătăsari
Laborator în aer liber
Luceafărul
Eco Summer Fest
Cerul unei nopți de vară
Sterilizarea câinilor cu stăpân de la case
Bookcrossing
finanțare medicală
Expediție Into the World
YouthFest
Young Designers first fashion show
O viata cu teatru, o viata mai bun
Bucureștiul de Sus
Treasure Hunt
Invent Vodă
Tinutul distractiei
Spot-on-T
Artes Poeticae
Futuristic Shake
Cum mergi la școală sănătos
Targ handmade
Atelierele creative Omiduta Vesela
Proiect de teatru neinventat-teatru serial pentru copii
Intrarea Violoncelului
Clubul de Educație Alternativă
Atelier floral
Clubul de Educație Alternativă
Expoziție fotografie
Fond medical
Calatorie cu motocicleta in China
Gatim pentru batranii de la Floare Rosie!
Proiect foto

Total

Alte granturi 

TOTAL GENERAL: 1.025.185,69 RON

The Big Lunch

Proiecte participante în cadrul 8 hours of overtime for a good cause

Ediția
2014
2014
2014

2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Suma
   4.218,84 

 1.795,20 
 1.791,76 

 1.548,80 
 1.473,12 
 1.403,60 

 1.341,82 
 1.281,28 
 1.011,12 

 744,48 
 550,00 
 449,68 
 118,80 

 96,80 
 17.825,30 

Organizația
Asociația Media DoR
Fundația Noi Orizonturi
Asociația pentru Protecția 
Animalelor Robi
Asociația Shakespeare School
Fundația Comunitară Prahova
Centrul de Resurse pentru 
Participare Publică
Fundația PACT
Asociația Șansa ta
Asociația Club Sportiv Climb Again
Grup de inițiativă Hey, Marie!
Asociația STUP
Asociația Work at Home Moms
Asociația Young Initiative
Asociația pentru Secolul Următor

Proiectul
Bucureșteanul
Elementele VIAȚĂ în ccentre de plasament
Campanie de sterilizări gratuite pentru pisici comunitare

Engleza pentru viață
Învățăm altfel
Cere-ți orașul înapoi, nu aștepta supereroi!

Loc de joacă în Bârca
O șansă caldă
Împreună la drum - escaladă pentru copii nevăzători
Oaia neagră
Uleiosul
Atelier de croitorie și design pentru mame
Campanie de donație de scutece pentru bebeluși instituționalizați
Vreau la teatru!

TOTAL

Organizația
Revista DOR
CeRe, Centrul de resurse pentru participare publică
Școala de valori
CROS
Fundația PACT
Asociația Prietenia
ZBURD, Adoptă un liceu
Merci Charity Boutique
Fundația Noi Orizonturi 
Fundația PACT
O șansă caldă
Asociația PROVITA
CeRe, Centrul de resurse pentru participare publică
Asociația De-a arhitectura
Fundația Special Olympics România
Policy Center for Roma and Minorities

Brieful propus
Campanie de abonamente în companii
Film de prezentare a organizației
Dezvoltarea identității unei tabere de vară pentru adolescente
Campanie de strângere de fonduri pentru burse la Universitatea Alternativă
Campanie de comunicare cu bloggerii
Business plan pentru întreprindere socială
Campanie de marketing online
Plan de promovare a întreprinderii sociale
Plan de promovare a taberei de educație prin aventură
Dezvoltare de spoturi video
Dezvoltarea unei campanii de promovare și atragere de fonduri
Implementarea unui sistem de gestiune a relației cu donatorii și voluntarii
Identitate nouă de brand pentru programul PAS (Permanent Advocacy Service)
Un nou website al organizației
Strategie de strângere de fonduri pentru programele organizației
Un nou website al organizației

Ediția
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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Prima fundație comunitară a fost înființată în urmă cu 100 de ani, în 
anul 1914, în Cleveland, Statele Unite ale Americii. În prezent, sunt 
peste 2000 de fundații comunitare în orașe de peste tot în lume. 
În România, fundațiile comunitare au apărut în 2008, prin lansarea 
Fundației Comunitare Cluj și a Fundației Comunitare Odorheiu Secui-
esc. La data încheierii raportului există 15 fundații comunitare legal 
înființate, la  București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Oradea, Ploiești, Bacău, 
Alba-Iulia, Mureș, Covasna, Odorheiu Secuiesc, Făgăraș, Brașov, Galați 
și Târgoviște. În ultimii șase ani, fundațiile comunitare din România au 
colectat fonduri și au oferit finanțări în valoare de peste 1,3 milioane 
de euro, către mai mult de 1.500 de organizații, grupuri de inițiativă, 
indivizi sau proiecte comunitare. 

Dezvoltarea de fundații comunitare în România a fost inițiată 
de Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), care a promovat 
această idee începând cu anul 2006 și sprijină constant înființarea și 
funcționarea fundațiilor comunitare. 

Din 2012, s-a înființat Federația Fundațiile Comunitare din România. 
Aceasta reprezintă interesele fundațiilor comunitare și își propune să 
ofere membrilor săi reprezentare la nivel național, acces la fonduri, 
educație și instrumente de dezvoltare. 

FUNDAȚIILE COMUNITARE ÎN LUME
ȘI ÎN ROMÂNIA

SUPORT FINANCIAR ACORDAT ÎN COMUNITATE
(GRANTURI, BURSE ŞI PROIECTE COMUNITARE)

Total
5.708.613

Total 2008-2014

Granturi

Burse

Proiecte comunitare 

Urgenţe în sănătate 

962.350
(592 burse)

664.281
(150 proiecte comunitare)

113.400
(3 cazuri)

3.968.583
(1176granturi)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

300.000

600.000

900.000

1.200.000

Distribuţie anuală

BurseGranturi Proiecte comunitare Urgenţe în sănătate 

2 2 3 6 8 12Nr. Fundaţii
Comunitare

166.612
290.944 281.228

626.545
838.696

1.544.635

1.911.591

12

2008 - 2014

3.968.583

Protecţia animalelor
83.661  (19 granturi)

Cultură şi artă
406.441 (173 granturi)

Democraţie şi
participare civică

136.843 (52 granturi)

Educaţie
1.077.758 (392 granturi)

Mediu şi biodiversitate
262.090 (81 granturi)

Sănătate
618.306  (108 granturi)

Diversitate
25.085 (8 granturi)

Alte domenii
98.648 (26 granturi)

Spaţii publice
şi comunitare

505.654 (85 granturi)

Domeniu social şi
Incluziune socială

518.177 (146 granturi)

Sport
235.920 (86 granturi)GRANTURI ACORDATE / DOMENIU

2008 - 2014

SUPORT FINANCIAR ACORDAT ÎN COMUNITATE
(GRANTURI, BURSE ŞI PROIECTE COMUNITARE)
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2008 - 2014

MIŞCAREA FUNDAŢIILOR COMUNITARE
DIN ROMÂNIA 2008 - 2015

Covasna
Alba

Mureş
București

Sibiu
Iaşi

Ţara Făgăraşului
Prahova
Oradea
Bacău

Dâmbovița
Galați
Brașov

2008

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Cluj
Odorheiu Secuiesc

Timişoara

MIŞCAREA FUNDAŢIILOR COMUNITARE
DIN ROMÂNIA 2008 - 2015
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2008
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Cluj
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Timişoara

Infografic realizat de mişcarea naţională pentru fundaţii comunitare



MULTU
MIM

PRIMII 301 DONATORI AI FUNDAȚIEI, care au făcut posibilă strângerea capitalului social 
de înființare. Mulțumiri speciale companiei Lafarge România și mai ales Cameliei 
Săvoiu, care a pus ultima cărămidă la construcția acestei înființări. 

MEMBRII FONDATORI AI FUNDAȚIEI, care au lucrat mai mult de un an pentru a cristaliza 
viziunea și planurile de acțiune și pentru a strânge resursele de înființare: Alina 
Roman, Alina Kasprovschi, Codruța Berbecaru, Cristina Adam, Diana Parizianu, 
Diana Secal, Iulian Loloiu, Meda Iordan, Mugur Parizianu, Paul Kasprovschi.

ECHIPA ARC pentru mișcarea de fundații comunitare (Alina Porumb, Mihaela 
Giurgiu, Ștefan Cibian), pentru idei valoroase, consultanță, finanțări și încurajări.

ROMANIAN AMERICAN FOUNDATION, pentru punerea la dispoziție în mod gratuit a 
spațiului pentru birou, dublarea sumelor strânse de la donatorii individuali, în 
perioada 2013-2015 și pionieratul în dezvoltarea Fondului Științescu.

MEGA IMAGE, GRUPUL DELHAIZE ȘI FUNDAȚIA KING BAUDOIN DIN BELGIA, PENTRU DEZVOLTAREA 
FONDULUI MEGA IMAGE PENTRU COMUNITATE, primul fond numit al organizației.

PORSCHE ROMÂNIA, împreună cu care am conceput primul program de 
responsabilitate socială a companiei în luna mai 2015.

BRD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ȘI ROMANIAN-AMRICAN FOUNDATION, pentru dezvoltarea Fondului 
Științescu, de stimulare a interesului elevilor pentru științe exacte.

COMPANIILE CARE AU SPONZORIZAT, AU TRIMIS ECHIPE, ȘI-AU OFERIT GRATUIT PRODUSELE ȘI 
SERVICIILE LA SWIMATHON ÎN CELE TREI EDIȚII DE PÂNĂ ACUM: Porsche România, Banca 
Comercială Română (BCR), Orange România, UniCredit Țiriac Bank, AbbVie 
România, OMV Petrom, DB Schenker, Raiffeisen Bank, PepsiCo, Zăganu, Club 
Moving, Băcănia Veche, Epson și F64, Cărturești, Ma-na magazin natural, Atelier 
Simpluș și Ambulanța BGS. 

SUNTEM CU TOȚII O COMUNITATE 
DE DONATORI, FINANȚATORI, 
AMBASADORI, VOLUNTARI ȘI 
SFĂTUITORI. IAR FĂRĂ VOI NU AM 
REUȘI SĂ MERGEM MAI DEPARTE. 
MULȚUMIRILE NOASTRE SPECIALE 
MERG LA:

COCA-COLA ȘI IMPACT HUB, pentru sprijinul în organizarea The Big Lunch.

ORANGE ROMÂNIA, DELOITTE, DACRIS, EYES OPEN ȘI AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF 
BUCHAREST, pentru implicarea lor în organizarea 8 hours overtime for a good 
cause. 

ECHIPA VOLUNTARĂ DE ORGANIZARE 8 HOURS OVERTIME FOR A GOOD CAUSE – Daniel Mereuță 
(inițiatorul și liderul proiectului), Stanislav Georgiev, Maria Duduman, Gabriel 
Solomon, Andrei Chirtoc.

TOȚI CEI PESTE 3300 DE DONATORI, oameni obișnuiți, vedete sau companii, care au 
donat pentru un proiect din comunitatea din care fac parte, în cei aproape 4 ani 
de existență a programelor noastre.

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR, care sprijină voluntar planul pe termen lung de 
dezvoltare a unei fundații comunitare durabile la București.

MEMBRII COMITETELOR ȘI JURIILOR DE SELECȚIE, care își pun timpul și experiența, în mod 
voluntar, la alegerea celor mai bune proiecte care vor fi susținute. 

CEI PESTE 200 DE VOLUNTARI implicați de-a lungul timpului în bunul mers al fundației. 
Nu am fi putut face atât de multe fără ajutorul lor! 

JURNALIȘTII ȘI BLOGGERII care au scris peste 500 de articole despre activitatea 
Fundației Comunitare București.

Cele PESTE 100 DE PROIECTE DIN BUCUREȘTI PE CARE LE-AM SPRIJINIT; ei ne dau motive să 
strângem resurse din comunitate, pentru comunitate.

CELELALTE 14 FUNDAȚII COMUNITARE DIN ȚARĂ, pentru inspirație, sprijin și pionierat.



Str. Gina Patrichi nr. 6, Sector 1, București

www.fundatiacomunitarabucuresti.ro
www.facebook.com/fundatiacomunitarabucuresti

Bogdan Moga 
www.bogdanmoga.com

Concept, design: 

Adresa: 

Web:
Facebook:
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Un program inițiat de În parteneriat cu Cu sprijinul �nanciar al
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